
Subbagian Hukum - BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Hlm. 1

Cara Pemprov DKI Jakarta Percepat Penyerapan APBD 2017

Ilustrasi (sumber: antaranews.com)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih terus berupaya mempercepat

penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran

2017. “Sampai dengan saat ini, penyerapan APBD DKI Jakarta 2017 baru mencapai 51 persen dari

total anggaran keseluruhan sebesar Rp71,8 triliun”, kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.

Menurut Saefullah, percepatan penyerapan anggaran saat ini terus didorong melalui

pembangunan fisik atau infrastruktur. Terlebih, pada tahun ini juga banyak kegiatan pembangunan

yang sedang berlangsung. “Untuk percepatan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik atau

infrastruktur, kami lakukan dengan cara terus mengawasi atau memonitoring pelaksanaan

pembangunan itu di masing-masing dinas”, ujar Saefullah.

Saefullah pun mengaku telah memberikan instruksi agar seluruh pekerjaan pembangunan

fisik dikerjakan secara terus-menerus setiap hari selama 24 jam yang dapat dibagi menjadi tiga

sesi atau shift. “Pekerjaan dapat dibagi menjadi tiga shift, dan masing-masing shift berlangsung

selama delapan jam. Pembagian shift itu bisa dilakukan untuk pekerjaan pembangunan underpass

dan flyover, jadi berjalan terus”, tutur Saefullah.

Lebih lanjut, Saefullah mengungkapkan bahwa selain underpass dan flyover, pekerjaan

pembangunan sejumlah infrastruktur lain, diantaranya puskesmas, kantor kelurahan, dan rumah

susun juga harus terus berlangsung. Setiap proyek pembangunan harus dilaporkan perkembangan

harian dan mingguan kepada pimpinan.
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Saefullah memperkirakan upaya itu akan efektif menyerap anggaran Pemprov DKI Jakarta

dalam dua bulan anggaran yang tersisa. “Oleh karena itu, saya minta agar setiap dinas melaporkan

progress atau kelangsungan setiap proyek pembangunan secara rutin. Nanti grafik melonjak di

Desember karena ada penagihan. Sekarang kerja 30 persen, 60 persen belum ditagih. Kami

berharap progress pembangunan meningkat pesat pada Desember 2017”, ungkap Saefullah.
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Catatan:

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa

anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai

kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara.

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyatakan bahwa penyerapan

anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi.

Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


